Małgorzata Sawicka – współzałożyciel i prezes Zarządu Fundacji „Przystanek Rodzina”
Z wykształcenia magister inżynier informatyk, z blisko 20 letnim doświadczeniem
menadżerskim w sektorze bankowym, jednak zawsze skłaniająca się w kierunku pracy,
mającej na celu pomoc potrzebującym osobom. Prywatnie szczęśliwa córka, siostra i żona,
kochająca życie rodzinne. Z zamiłowania ukochana „ciocia” wszystkich spotkanych dzieci,
która zrobi wszystko, co możliwe, aby zobaczyć uśmiech na ich buziach. Celem jej
działalności jest wspomaganie rodzin i dzieci w pieczy zastępczej w bezpośredni sposób.
Uważa, że najważniejszym czynnikiem w rozwoju dzieci będących w pieczy zastępczej jest
ich najbliższe otoczenie rodzinne - sprzyjające i zapewniające im możliwość indywidualnego
rozwoju fizycznego i intelektualnego.

Fundacja Przystanek Rodzina od ponad 5 lat działa na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej. Bliska współpraca z wieloma organizatorami i rodzinami sprawiła, że fundacja
doskonale poznała sposób funkcjonowania systemu rodzicielstwa zastępczego w Polsce oraz
jego niedociągnięcia.
Jednym z podstawowych problemów pieczy zastępczej jest realizacja ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje, że
dziecku w pierwszej kolejności należy zapewnić opiekę w formach rodzinnych. Tymczasem
na koniec 2018 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 7178 dzieci poniżej
10 roku życia, w tym: 3248 to dzieci poniżej 7 roku życia, a 209 – dzieci poniżej 1 roku
życia. Często też rodzice zastępczy nie otrzymują wystarczającej pomocy, zwłaszcza
w przypadku pracy z trudnymi dziećmi lub innej sytuacji kryzysowej w rodzinie zastępczej.
Oznacza to, że problemy nie są rozwiązywane, a jedynie system skupia się na tym, aby
przenieść dziecko do innej rodziny zastępczej lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Aby więcej osób mogło zapoznać się z rodzicielstwem zastępczym, fundacja organizuje
wydarzenia i eventy, promujące tę ideę, jak np. konferencje naukowe, coroczne Festiwale
Rodzicielstwa Zastępczego, będące różnymi działaniami wspierającymi rodziny
i promującymi rodzicielstwo, i na bieżąco komunikuje się z odbiorcami za pomocą mediów
społecznościowych. Fundacja nie boi się trudnych tematów i porusza kwestie, które są
problematyczne. Jednocześnie przedstawia rozwiązania i pomysły na lepsze funkcjonowanie
pieczy zastępczej, jak np. stworzenie centralnego systemu informacji o dzieciach poniżej
10rż. w pieczy instytucjonalnej lub wdrożenie w życie programu promowania aktywnych
powiatów tj. takich, które tworzą miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej.

